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الملخص التنفيذي

شركة ميفك كابيتال(صاحب الطلب)العميل 

مستخدم )المستفيد

(التقرير
شركة ميفك كابيتال

2022معرفة القيمة السوقية لإعداد القوائم المالية للنصف الثاني لعام  الغرض من التقييم

القيمة العادلةأساس القيمة 

الاستخدام الأعلى والافضلفرضية القيمة

مجمع سكني تجاريالعقار موضوع التقييم

المملكة العربية السعودية -الرياض –حي الربيع عنوان العقار 

2م9,588مساحة قطعة الارض

2م16,195.71مساحة مسطحات المباني

عبدهللا إبراهيم عبدهللا المسعداسم المالك

710114022401رقم الصك

هـ1433/04/19تاريخ الصك

ملكية مطلقة نوع الملكية 

سكني-تجاري استخدام الارض

2022معايير التقييم الدولية معايير التقييم

أسلوب التقييم
استثمار طريقة ال-طريقة التدفقات النقدية كطريقة أساسية –أسلوب الدخل 

كطريقة مساعدة( رسملة الدخل وعامل سنوات الشراء لحق المنفعة ) 

27/12/2022تاريخ المعاينة

31/12/2022تاريخ التقييم

31/12/2022تاريخ اصدار التقرير

ريال سعودي  فقط لا غير33,650,000القيمة السوقية 

الملخص التنفيذي



القوائمإعدادابغرضللعقارالسوقيةالقيمةلمعرفةسكنيسكنيتجاريمجمعتقييمميفكشركة/السادةيرغب

الجاسرالكريمعبدخالد/المقيمبواسطةالتقييمتقريراعدادتموقدالمالية

التقريرإعدادتمم2022/12بتاريخميفكشركةطلبإلىوإشارةالمعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةعضو

السوقيةالقيمةعنعادلرأىلتكوينوتحليلهاوالمعلوماتالبياناتوجمعالتقييممحلالعقارفحصبعدوذلك

2022لعامIVSالدوليةالتقييممعاييرمعوتماشيامسبقاتحديدهتمالذيالغرضمعليتناسبالمذكورللعقار

.التقييمعموضو الأصولاوالتقييممهمةأطرافمنأيمعمصالحتعارضوجودوبعدمباستقلاليتهالمقيمويقر

مقدمة1.0

المقيم1.1

1210000040العضويةرقم-الجاسرعبدالكريمبنخالد

العميل1.2

.كابيتالميفكشركة

المستهدفينالمستخدمين1.3

فقطالعميل

لنوإلا,استخدامهخارجيطرفأرادإذاالمقيممنخطيةموافقةعلىالحصوليجب"المسؤوليةإخلاءبيان

"هذاالتقييمتقريرباستخدامتفسيرأوإساءةأيعنمسؤولا  المقيميكون

التقييممنالغرض1,4

.2022لعامالثانيللنصفالماليةالقوائملإعدادالسوقيةالقيمةلمعرفةهوالعقارتقييممنالغرض

التقييممحلالعقار1,5

.الرياضبمدينةالربيعحيفيعبدالعزيزالملكطريقعلىيقعسكنيتجاريمجمع
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المقدمة



العادلةالقيمة–القيمةأساس1,6

فيمشاركينالبـنمنظمـةمعاملـةفيااللتزاملتحويـلدفعـهأوأصـللبيـعاستالمهيتـمالـذيالسـعرأنهـاعلىالعادلـةالقيمـةتعرف

.القيـاستاريـخفيالسـوق

التقييمتاريخ1,7

العملنطاق2,0

والاستقصاءالبحثنطاق2,1

:يليمماأجريناهاالتيالتقييممهمةشملت

للموقعمعاينة•

.للمخططمطابقتهمنوالتأكدالعقارقياس•

.والتسهيلاتالخدماتذلكفيبما,العقارفيهيقعالذيالقريبالحيعلىالاطلاع•

.للمدنالهيكليالمخططوالكروكياستعراض•

.الأراضيعنمعلوماتجمع•

.المقارنةالبيعمعلوماتكافةمنالتحقق•

.الاستثماريةةالقيمواستخراجالعقاردخللتحليلالاستثمارطريقةالدخلأسلوبوتطبيقالبياناتتحليل•
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27/12/2022 (المعاينة ) تاريخ البحث والاستقصاء 

31/12/2022 ( التقييم ) تاريخ إصدار الرأي 

31/12/2022 تاريخ إصدار التقرير

نطاق العمل



المعلوماتومصادرطبيعة2,2

:تقريرنافيالتاليةالمعلوماتعلىاعتمدنا

.الصكمننسخة-

.التنظيميوالكروكيالمخطط-

.الرياضمنطقةتطويرلهيئةالرسميالموقعفيالمنشورةللمدنالهيكليةالمخططات-

.ومطوريهاالعقاراتومدراءللوكلاءاستفساراتنا-

توقعاتهوالسوقبحالةالمتعلقةالثانويةالبحوثوالسوقفيالمنشورةالاستقصاءات-

.المرافقومدراءالمقاولينواستفساراتالمنشورةالكتيبات

العدلوزارةمؤشر-

.مستمربشكلتتحدثوالتيأماكنبشركةالخاصةالبياناتقاعدة-

والخاصةالعامةالافتراضات2,3

.كذلعلىتؤثرقدمعلوماتأيهناكنجدولمالعميلمنالمقدمةالمعلوماتعلىالعقارهذاملكيةتعتمد

.منهاالتحقققبلالتأجيروثائقأوالملكيةلصكوكتفسيرناعلىالاعتماديتملابأنونوصي

:يليممابافتراضقمنا

خطيرةبيئيةأثارتوجدلا

.التزاماتأيعليهوليستامةملكيةذاتالعقارأنالافتراضتم

.الصكحسبالأرضمساحةعلىالاستدلالتم
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نطاق العمل



التقييممعايير2,4

IVS2022الدوليةالتقييملمعاييروفقا  التقريروإعدادالتقييممهمةإجراءتم

المستخدمةوالطرقالأساليب2,5

(.طريقة التدفقات النقدية ( ) رسملة الدخل ) تم استخدام أسلوب الدخل طريقة 

النشرعلىالقيود2,6

ينالمستهدفوالعملاءللعميلويحق,المقيممنخطيإذندونللنشرقابلوغيرسريالتقريرهذا

.عليهالاطلاعفقط
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نطاق العمل



العقارتقرير

الموقع3.0

السكانيةوالطبقةالموقع3,1

بالتقريرردةالواالخريطةفيالموقععلىالإطلاعويمكنالرياضبمدينةالربيعحيفيالتقييممحلالعقاريقع

الرياضاءأحياحدالربيعحيويعتبرالمتوسطةفوقالسكانيةبالطبقةالمميزوموقعهاالمنطقةتتميزكما

.والمرافقالخدماتمكتمل

الوصولوإمكانيةالنقل3,2

الرياضةمدينمستوىعلىالرئيسيةالمحاورأحديعتبرالذيعبدالعزيزالملكطريقعنللعقارالوصوليمكن

عبدالعزيزبنسلمانبنمحمدالأميرطريقمنهارئيسيةطرقوعدةعليهالعقارلإطلالة

.بالعقارالمحيطةالطرقمنوغيرهعنههللارضيالصديقبكرأبووطريق(سابقاالأبراج)

القانونيةالمعلومات4,0

التخطيطيةالجهة4.1

مدينةيرتطو عنالمسؤولةوالتنفيذيةالتخطيطيةالسلطةضمنويدخلالرياضمدينةفيالربيعحييقع

الرياضمدينةلتطويرالعلياالهيئةوهيالرياض

المنطقةخطة4,2

.الخدماتكافةوتشملالرياضبمدينةالهيكليةللمخططاتبهالمحيطةوالمناطقالربيعحييخضع

المخصصالاستخدام4,3

كنيستجارياستخدامالأرضقطعةفإنالرياضمدينةتطويرلهيئةالحاليةالهيكليةالمخططاتبحسب
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تقرير العقار



معلومات الملكية

معلومات العقار
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معلومات الملكية

اسم العميل
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي 

(ميفك كابيتال)
عبدهللا إبراهيم عبدهللا المسعد اسم المالك

هـتاريخ الصك710114022401رقم الصك  1433/04/19

2917رقم المخطط1308-1307-1306-1305-1304-1303رقم  القطعة

كتابة العدل الأولى بالرياضجهة الاصدار
القيود على 

الموقع
لا يوجد

بيانات العقار

طريق الملك عبدالعزيز مخرج  5اسم الشارعالرياضالمدينة

مجمع تجاري سكنينوع العقارالربيعالحي

إحداثيات الموقع
شمال 24.789802

شرق 46.65921
https://goo.gl/maps/UpVddAJWmeTs3UVP8رابط الموقع

المعلومات الملكية

https://goo.gl/maps/UpVddAJWmeTs3UVP8


مساحة الأرض

(2م) 

حسب الصك

(  2م9,588)
طريق الملك عبدالعزيزشارع العقار

حسب التنظيم

(2م-) 
مستويةطبيعة الأرض

منتظمةشكل الأرضغربية-شمالية –شرقية الواجهة

الجهة
طول ضلع الأرض 

( م)
نوع الشارعاسم الشارع

عرض الشارع 

(م)
ترتيب الواجهات

2م20محليشارع80شمالي

---1310-1309قطعة رقم 80جنوبي

3م20-شارع119,85شرقي

1م60-زطريق الملك عبدالعزي119,85غربي

مواصفات العقار 

الخدمات والمرافق المتوفرة بالعقار 

أطوال الأضلاع وعروض شوارع العقار

صرف مياه الأمطارالصرف الصحيالمياهالهاتفالكهرباء

✓✓✓✓✓
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مواصفات العقار



شبكة الصرف الصحي شبكة المياهشبكة الكهرباء 

✓✓✓

مدرسة بناتمدرسة بنينمسجد

✓✓✓

دفاع مدنيشرطةمركز صحي

✓✓✓

حديقةشبكة تصريف مياه الأمطارشبكة الهاتف

✓✓✓

تجهيزات بلديةبريدمركز تجاري

✓✓✓

قارالخدمات والمرافق المتوفرة بمنطقة الع
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الخدمات والمرافق



: نبذة عن المنطقة 
ةمنطقيحد.الرياضشمالالربيع،حيالرياضمدينةفيالعقاريقع

بنمحمدالأميرطريقالجنوبومنالثمامةطريقالشمالمنالعقار

حديكماالصديقبكرابيطريقالشرقمنالعقارمنطقةويحدسلمان

الثمامةطريقالغربمنالعقارمنطقة

صورة توضح حدود العقار  على مستوى الحي

صورة توضح حدود العقار قيد الدراسة

الموقع
الموقع
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حدود العقار



صورة الخريطة الرقمية

صورة من الخريطة الرقمية
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الخريطة الرقمية



:صور توضح العقار :صور توضح العقار 
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صور العقار



1مجمع بلازا اسم المبنى

مركزينوع التكييف2م16,195.71مساحة المباني

ممتازالتشطيبقبو + ميزانين + أدوار 2.5عدد الأدوار 

-الخدمات المتوفرة8سنة/عمر المبنى

غير متوفرمصاعد1عدد المباني

( مرفق. )مسطحات المباني ومكوناتها من رخصة البناءأخذ ملاحظات

بيانات العقار

بيانات ومكونات العقار 
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:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

بي على قيمـة بناء  على موقع العقار قيد التقييم تم استخلاص أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي أو سل

:العقار ونذكر هذه العوامل فيما يلي 

ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل 

التخطيطية 

(العمرانية)

سهولة الوصول

خصائص 

الأرض

الواجهات

الشوارع

شكل الأرض

التجهيزات 

البلدية

اللوحات الإرشادية

البلديةتعتبر المنطقة المحيطة بالعقار مغطاة وبشكل ممتاز  بالخدمات الإنارة و التشجير

السفلتة و الرصف

المرافق 

العامة

الخدمات الحكومية

ل جيد جميع المرافق العامة وبشكتتوفر  في المنطقة المحيطة بالعقار 

(قيد التقييم )وذلك نظرا  لأهمية منطقة العقار 

المراكز التجارية

الحدائق والملاعب

المدارس

المساجد

كما هو مصرح من امانة مدينة الرياضمتغيرعدد الأدوارأنظمة البناء

العوامل المؤثرة 
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ملاحظاتمحددات التأثيرعنصر التأثير

العوامل الطبيعية

(البيئية ) 

تضاريس 

الأرض

أرض جبلية

ايجابيا  ر وذلك يؤثمستوية ومنتظمة( قيد التقييم ) العقار تعتبر ارض 

على قيمة العقار

أرض غير مستوية

أرض منخفضة

أرض مستوية

التلوث

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث الصناعي في المنطقةصناعي

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث البشري في المنطقةبشري

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث ضوضائي في المنطقةضوضائي

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث البصري في المنطقةبصري

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث الهوائي في المنطقة هوائي

لا يلاحظ وجود مصادر للتلوث بالنفايات في المنطقةنفايات

العوامل 

الاقتصادية

العرض 

والطلب
يوجد طلب بشكل متوسط في المنطقةمتوسط

أسعار 

الأراضي
.يلاحظ أن أسعار الأراضي في المنطقة مرتفعة متوسط

:أهم العوامل المؤثرة وبشكل مباشر على قيمة العقار 

بي على قيمـة بناء  على موقع العقار قيد التقييم تم استخلاص أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي أو سل

:العقار ونذكر هذه العوامل فيما يلي 
العوامل المؤثرة 
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:الاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليل.2

سوقيةالالقيمةعليالمؤثرةالعواملوتحليلفهمفيالاقتصاديةوالمؤشراتالسوقتحليليساعد

المؤشراتعليالاقتصارويتمللاقتصادالعامةبالظروفالتجاريالنشاطويتأثرالتقييممحلللعقار

اومباشرةبصفةوتؤثرالتقييممحلللعقارالسوقيةبالقيمةترتبطالتيالسوقيةوالعواملالاقتصادية

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالتجاريالنشاطعليمباشرةغير

:المملـــكةفيالاقتصاديةالمؤشرات1.2

سنواتللالمتوفرةالاقتصاديةالبياناتعليالاعتمادتمفقد2022ديسمبرشهرفيالتقييمتاريخانبما

السابقة
للإحصاءالعامةوالهيئةالماليةوزارة:المصدر

المؤشرات الاقتصادية 
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قيمة الصفقات



طريقة رسملة الدخل لتقدير حق المنفعة

%95نسبة الاشغال

11,375,399ريال/ الدخل الفعلي  

2,500,000ريال/ مصروفات تشغيلية ورأسمالية   

8,875,400ريال/ صافي الدخل التشغيلي  

7/2026نهاية فترة حق الانتفاع 

%25معدل الرسملة

4عامل سنوات الشراء 

35,501,600ريال(/ حق المنفعة)بطريقة الاستثمار للعقارالقيمة النهائية 

35,500,000ريال/  القيمة النهائية للعقار بعد التقريب
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منمقدمةالالايجارعقودعلىكليا  استنادا  وليسميفكشركةإفادةحسبللعقارالفعليالدخلاعتمادتم

بجدولمذكورةالبالقيموشهرياسنوياوربعسنوياونصفسنوياتجديدهايتممنتهيةعقودتوجدحيثقبلهم

يمةوقالتشغيلوأتعابالتحصيلمصروفاتخصمتمكماوالصندوقالمشغلقبلمنالمرسلالاكسل

.وإداريةتشغيليةمصروفاتبخانةإجمالاالمذكورةالتقييممحلالعقارعليهاالمقامالأرضاستئجار

رسملة طريقة

الدخل

عامل سنوات 

الشراء

الرسملةالتقييم بطريقة 
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الأصلقيمـةثلتمنهائيـة  قيمـةالأبديةأوالأجلطويلـةللأصولالحالاتبعـضفيالمخصومةالنقديـةالتدفقـات

أونهائيـةقيمـةباسـتخدامفقـطالأصلقيمـةحسـابيمكنأخـرىحالاتوفي.الصحيحةالتوقـعفتـرةنهايـةفي

.الدخـلرسـملةبطريقـةالأحيانبعـضفيذلـكإلىويشارصحيحة،توقـعفتـرةبـدونطرفيـة

طريقة التدفقات 

النقدية المخصومة

التقييم بطريقة التدفقات النقدية

فقد نص على أن العقد 5.2فقرة ( مدة العقد ) حسب أحد بنود عقد الإيجار بالمادة الخامسة والتي تخص : ملاحظة

م وذلك إذا التزم المستأجر بكامل شروط العقد المبرم ويتقاسم الطرفان 2026يمدد عامان بعد انتهاء مدته بعام 

التشغيل والإدارة وبما أن المدة لم تنتهي بعد ولم ( المستأجر ) الدخل في تلك المدة حيث يتحمل الطرف الثاني 

قاء يتبين لنا التزام المستأجر وبخطاب رسمي من المالك فلن يتم الاعتماد على تلك المدة المدرجة بالعقد حاليا  وإب

.مدة العقد الرسمية كما هي وعمل طريقة التدفقات النقدية بناء  عليها 

20222023202420252026

لاير/ السنة الخامسة اللاير/ السنة الرابعةاللاير/ السنة الثالثةاللاير/ السنة الثانيةلاير/ السنة األولىمتوسط السعرعدد الوحداتقائمة الدخل والمصروفات 

%0%0%0%0%0معدل النمو المتوقع

49134,917.286,610,9476,610,9476,610,9476,610,9476,610,947دخل الوحدات السكنية

10536,315.705,363,1575,363,1575,363,1575,363,1575,363,157دخل الوحدات التجارية

11,974,10411,974,10411,974,10411,974,10411,974,104اإليرادات

%5%5%5%5%5معدل نقص الشواغر

598,705598,705598,705598,705598,705قيمة نقص الشواغر

11,375,39911,375,39911,375,39911,375,39911,375,399إجمالي الدخل الفعلي

2,499,9712,499,9712,499,9712,499,9712,499,971%21.98المصروفات التشغيلية والرأسمالية  

8,875,4278,875,4278,875,4278,875,4278,875,427(NOI)صافي الدخل التشغيلي للمبنى 

للمبنىاالسترداديةالقيمة 

0.90910.82640.75130.68300.6209%10معامل الخصم 

8,068,5707,335,0646,668,2406,062,0365,510,942القيمة الحالية لصافي الدخل

33,644,852صافي القيمة الحالية للمبنى

33,650,000القيمة النهائية للعقار بعد التقريب

معدل الخصم
معامل الخصممخاطر العقارمخاطر السوقمعدل الفائدةالتضخم

32.52.5210



مصادقةتمتييميةالتقبتقاريرناالمقيدةللشروطوطبقا  كابيتالميفيكشركة/السادةطلبعلىبناء

.العقاريلسوقواالعقارمعطياتتحليلمنناتـجالتقييموهذا،سوقيةكقيمةأعلاهالتقييمعلىمكتبنا

ونهـا أدق الطـرق النتيجة النهائية للتقييم باستخدام أسلوب الدخل  طريقة التدفقات النقدية المخصومة ك

للوصول لقيمة العقار إلى نهاية فترة الانتفاع

التقييم

ريال سعودي33,650,000 اجمالي قيمة العقار

رثلاثة وثلاثون مليونا  وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غي (كتابة)اجمالي قيمة العقار

مقيم زميل

خالد بن عبدالكريم الجاسر

-رقم ترخيص المنشأة-رقم العضوية

1210000040
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النتيجة النهائية 
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الشروط والاحكام

شروط تقارير التقييم

للشركة،الرجوعدونينشربيانأوتعميمأووثيقةأيفيإليهالإشارةأوالتقريرهذابعضأوكلتضمينيجوزلا1.

.بهيظهرالذيوالنصالشكلعلىللشركةالمسبقةالخطيةالموافقةدونطريقةبأينشرهيجوزلاكما

ويحقفقطالتقييمطلبالذيالعميلعلىمقصوراوانهالتقييموقتالمقيمنظروجهةعنالتقييمهذايعبر2.

.عليهالاستنادالتقريرطالبللعميل

أوالملكيةتضمنتالتيالقانونيةللمسائلبالنسبةأوتقييمهتمالذيللعقارقانونيمستندأيعنالتحققيتملم3.

.الرهن

والتيرها،وغيوالاستئجارالأرضوامتلاكبالتخطيطيتعلقفيماخصوصاأخرىجهاتبواسطةالمقدمةالمعلومات4.

تقديميتمملكما.الحالاتكلفيصحتهاتأكيديتملمولكنبهاموثوقاعتبرتمنهجزءأوالتقريرهذاعليهاأسس

رالتقريهذافيالواردةالقيمةفإنالمعلوماتهذهصحةعدمظهرإذاوالمعلوماتهذهلصحةبالنسبةضمان

.تتغيرأنيمكن

حيثبلهمقمنالمقدمةالايجارعقودعلىكليا  استنادا  وليسميفكشركةإفادةحسبالفعليالدخلاعتمادتم5.

المرسلكسلالابجدولالمذكورةبالقيموشهرياسنوياوربعسنوياونصفسنوياتجديدهايتممنتهيةعقودتوجد

مذكورةالالتقييممحلللعقارالتشغيلوأتعابالتحصيلمصروفاتخصمتمكماوالصندوقالمشغلقبلمن

.وإداريةتشغيليةمصروفاتبخانةإجمالا

سردبحسفقطينطبقالعقارأجزاءعلىللقيمتوزيعوأيالبحثقيدللعقارهيالتقريرهذافيالمقدرةالقيم6.

ملتاستعإذاصحيحةغيرتكونأنيمكنإذأخرى،أغراضلأيالقيمهذهتستعمللاأنويجبولأغراضه،التقرير

.كذلك

هذاأنميفهأنيجبوعليهظاهرهغيرعيوبأيملاحظةأوإنشائيا  العقارفحصيتمولمظاهريا  العقارمعاينةتم7.

.إنشائيا  فحصا  وليستقرير

.التقريروظيفةلأداء(IVS)الدوليةالمعاييرقواعدحسبفقطيتمالتقريرهذامحتوياتعنوالافصاحالتعامل8.

.بهاالمعتمدينالمقيمينوتوقيعالشركةختميحملكانإذافقطفاعلاالتقييمتقريريعتبر9.
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مستندات العقار
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مستندات العقار
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التراخيص
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عضوية المقييم



الشركةرئيس 

خالد بن عبدالكريم الجاسر. أ

Khalid Abdulkarem Al JASER

Chief Executive Officer

Tel : +966  11 491 0345 Ext:111

Fax: +966  11 445 0703 

Mobile : +966 55 555 1514

Email k.aljasir@goamaken.com
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